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 .1382/1386، یاهگشر دانشز نرک: مرانهت  ،رگبزنایر ه/ورنلزء و کج .2

 .1386، سرم، هابتر که: شرانهار، تش ها/ رنرهعش دهزی: گامماتر نتساکخ .3

 .1379دکارت/تام سورل، تهران، طرح نو،  .4

 .1379، روازر پش: نرانهر، تکستوای نفشردریف ارل(/ کیراننخس ده نت)م ملع انش .5

 .1369، یاهگشر دانشز نرک: مرانه، تلپمه ارل/ کیعیطب وملع هفسلف .6

همدانی، پور، حسین معصومیشناسی/پیتر کولس؛ ترجمه فیروز آرش؛ زیر نظر محمدرضا خواجهکیهان .7

 .1390، تهران: فرهنگ معاصر

 .1387روس/نویسنده ژرژ شاربونیه، تهران: ماهی، مردم شناسی و هنر، گفت و شنود با کلود لوی اشت .8

 .1375نسبیت خاص و عام و کیهانشناختی/ریندلر، ولفگانگ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی،  .9

 .1388نظریه کوانتومی/پولکینگ هورن، ج. سی، تهران، فرهنگ معاصر،  .10

 .1385گویی(/ الساندرو باریکو، انتشارت نیلوفر، نووه چنتو )تک .11

 .1375ترمودینامیک تعادل/ کلمنت جان ادکینز، تهران، مرکز نشر دانشگاهی،  .12

 

 شده منتشر فارسی مقاالت

 .37 - 27 : ص1380 انتساب، ت97 ، ششر دانشر، نگدی یانماز آس .1

 .81 - 78 : ص1381ز یای، پ3 ، ش19 ال، سشر دانشد، ننه هب هراغاز م .2

 .15 - 3 : ص1379ار ه، ب92 ، ششر دانش، نالطوناف وزانس هنیآئ .3

، ش 14هیثم، نامه مفید، سال رشد، ابنسینا، ابنبرهان و علیت در طبیعیات و علوم ریاضی: ارسطو، ابن .4

 .34 – 3: ص 1387، اردیبهشت 65

 .74 : ص1381ز یای، پ3 ، ش19 ال، سشدانر ش، نیربروز عر امعش انامگشیپ .5

 .30 - 18 : ص1381ار ه، ب1 ، ش19 ال، سشر دانشظ، نافاز ح یتیب اینعدر م یلام، تدلع امج .6

 .6 - 2 : ص1381 انتساب، ت101 ، ششر دانش، نهانو رای یارسط فخ .7

 .26 – 25: ص 1385بهمن  1، 12اریخ ریاضیات، اطالعات حکمت و معرفت، ش رشدی راشد و ت .8

 .5ـ  2 : ص1374 انر، آبه، م6 ، ش15 ال، سشر دانش، نملع خاریو ت یارسف انزب .9



 .24-19: ص 1387، آبان 79سنت و بی سنتی فلسفی، نگاه نو، ش  .10

 .55 – 50: ص 1387، مرداد 78، ش سنتی فلسفی، نگاه نوسنت و بی .11

 .8 - 5 : ص1380ز یای، پ98 ، ششر دانشد، نایین ونخ مز دلک نکب یالجع .12

 .94 - 93 : ص1378 انتس، زم4 ، ش16 ال، سشر دانش، نهراغم یومجن بتکاز م یابتک .13

 .9 - 5 : ص1381ز یای، پ3 ، ش19 ال، سشر دانش، ننکشداندن خاسنقد کتاب: پ .14

 .27 - 23، ص 26، شماره 1365سپهری و مشکل شعر امروز، کیهان فرهنگی، اردیبهشت  .15

 .186 - 117، ص 2، شماره 1363ای در اثبات هیأت جدید، معارف، مرداد، آبان رساله .16

 – 195، 7، شماره 1365تیر  -ء طبیعی فخر رازی، معارف، فروردین میان فلسفه و کالم: بحثی در آرا .17

276. 

 .15 – 13، ص 1، شماره 1359حروف چینی دستی، نشر دانش، آذر و دی  .18

 .28 – 24از  -صفحه  5، 2، شماره 1359سیری نو در سیره پیامبر، نشر دانش، بهمن و اسفند  .19

 .54 – 52از  -صفحه  3، 2، شماره 1359اسفند حروف چینی ماشینی، نشر دانش، بهمن و  .20

 .81 – 74، 6و  5، شماره 1360بیماریهای ویراستاری، نشر دانش، مرداد و آبان  .21

 .43 – 26، ص 9، شماره 1361بحثی در زبان اخالقی قرآن، نشر دانش، فروردین و اردیبهشت  .22

 .26 – 22، ص11، شماره 1361داد و شهریور گامی در راه ناآشنایی بیشتر با اقبال، نشر دانش، مر .23

 – 16، ص 14، شماره 1361ترجمه متون ریاضی و تأثیر آن بر زبان فارسی، نشر دانش، بهمن و اسفند  .24

23. 

 .77 – 76، ص 17، شماره 1362ریاضیات در دوران پیش از تاریخ، نشر دانش، مرداد و شهریور  .25

 .58 – 47، ص 18، شماره 1362مهر و آبان حرف تازه ابن هیثم، نشر دانش،  .26

 .47 – 45، ص 20، شماره 1362دوره آثار آینشتاین، نشر دانش، بهمن و اسفند  .27

 .71 – 70، ص 21، شماره 1363کتابی کهن در علم حساب، نشر دانش، فروردین و اردیبهشت  .28

 .19 – 5، ص 22، شماره 1363کتاب در هشتاد سال پیش، نشر دانش، خرداد و تیر  .29

 – 2، ص 27، شماره 1364وضع کتاب در ماههای اخیر و آینده آن، نشر دانش، فروردین و اردیبهشت  .30

3. 

 .45 – 32، ص 27، شماره 1364از خیالی صلحشان و جنگشان، نشر دانش، فروردین و اردیبهشت  .31

 .21 – 14، ص 41اره ، شم1366در دشواری و ضرورت تألیف، نشر دانش، مرداد و شهریور  .32

 .68 – 62، ص 41، شماره 1366آفتابه لگن هفت دست...، نشر دانش، مرداد و شهریور  .33

 .10 – 2، ص 48، شماره 1367چرا حافظ؟، نشر دانش، مهر و آبان  .34

 .66 – 58، ص 50، شماره 1367مانسونژ موجود ناشناخته، نشر دانش، بهمن و اسفند  .35

 .3 – 2، ص 54، شماره 1368و مسئله مجالت علمی و فنی، نشر دانش، مهر و آبان قانون مطبوعات  .36

 .51 – 50، ص 55، شماره 1368آثار یک ریاضیدان ناشناخته ایرانی، نشر دانش، آذر و دی  .37

 .71 – 71، ص 58، شماره 1369از بهر خدا مخوان!، نشر دانش، خرداد و تیر  .38

 .81 – 80، ص 58، شماره 1369انش، خرداد و تیر جهان نمای خوارزمی، نشر د .39



 .49 – 43، ص 64، شماره 1370سرگذشت اندیشه ها، نشر دانش، خرداد و تیر  .40

 .65 – 63، ص 64، شماره 1370تاریخ پرماجرای اسماعیلیان، نشر دانش، خرداد و تیر  .41

 .5 – 2، ص 68، شماره 1370خواندن و نوشتن، نشر دانش، بهمن و اسفند  .42

 .47 – 42، ص 69، شماره 1371انقالب دکارتی، نشر دانش، فروردین و اردیبهشت  .43

 .20، شماره 1384گونه های زبان در شعر نو فارسی، ضمیمۀ نامه فرهنگستان، اردیبهشت  .44

 .94 – 93، ص 4، شماره 1378کتابی از مکتب نجومی مراغه، نشر دانش، سال شانزدهم، زمستان  .45

 .15 – 3، ص 1، شماره 1379ئینه سوزان افالطون، نشر دانش، سال هفدهم، بهار آ .46

 .37 – 27، ص 2، شماره 1380از آسمانی دیگر، نشر دانش، سال هجدهم، تابستان  .47

 .8 – 5، ص 3، شماره 1380عالجی بکن کز دلم خون نیاید، نشر دانش، سال هجدهم، پاییز  .48

 .6 – 2، ص 2، شماره 1381دانش، سال نوزدهم، تابستان خط فارسی و رایانه، نشر  .49

 .9 – 5، ص 3، شماره 1381پاسخ دندان شکن، نشر دانش، سال نوزدهم، پاییز  .50

 .74 – 74، ص 3، شماره 1381پیشگامان شعر امروز عربی، نشر دانش، سال نوزدهم، پاییز  .51

 .81 – 78، ص 3، شماره 1381از مراغه به هند، نشر دانش، سال نوزدهم، پاییز  .52

 .7 – 2، ص 1، شماره 1382واژه گزینی و استقالل زبان فارسی، نشر دانش، سال بیستم، بهار  .53

 .34 – 30، ص 14، شماره 1379معناشناسی قرآن در سرزمین آفتاب تابان، گلستان قرآن، تیر  .54

 .5 – 2، ص 90ه ، شمار1374زبان فارسی و تاریخ علم، نشر دانش، مهر و آبان  .55

 .374 – 368، ص 42، شماره 1384باغبان کتاب، بخارا، خرداد و تیر  .56

، ص 12، شماره 1385رشدی راشد و تاریخ ریاضیات، اطالعات حکمت و معرفت، سال اول، بهمن  .57

369 – 370. 

و  2اره ، شم1366و بهار  1365فخر رازی و مسأله حرکت وضعی زمین، تحقیقات اسالمی، زمستان  .58

 .114 – 89، ص 3

 .90 – 69ص   ،11، شماره 1371پدیدارشناسی و فلسفه علم/آرون گورویچ، فرهنگ، پائیز  .59

 .155 – 155، ص 27، شماره 1371خواندن و نوشتن، کلک، خرداد  .60

 .1390، 9حسام الدین ساالر و جامع قوانین علم الهیته او، مجلۀ تاریخ علم، شمارۀ  .61

 .1389، دی 8ها؟، مهرنامه، شماره یا گالیله گالیله .62

عۀ مقاالت همایش نخستین کنگرۀ مال صدرا، بنیاد حکمت ابصار در فلسفة صدرالدین شیرازی، مجمو .63

 .1388دی  24صدرا، 

 .1377فخر رازی و ابن هیثم، خرد جاودان یادنامۀ سید جالل الدین آشتیانی،  .64

کوشش فرهنگستان زبان و ادب فارسی، زیر استاد دکتر محّمدعلی موّحد، بهنامۀ طنز در پند سعدی، جشن .65

 1386نظر: دکتر حسن حبیبی، چاپ اول: 

 کوشش فرهنگستان زبان ونامۀ استاد دکتر محمد خوانساری، به کندی، ابن سینا و مبانی علم مناظر، جشن .66

 508-475، صص 1384ادب فارسی، زیر نظر: دکتر حسن حبیبی، چاپ اول: 

، برگرفته از سخنرانی در چهارمین دوره 86در دفاع از ژورنالیسم فرهنگی، فصلنامه نگاه نو، شمارۀ  .67



 .های رایزنالمللی همایشجایزه مهتاب میرزایی، نگاه نو، مرکز بین

 .1390، اردیبهشت 11درک تاریخ، یادنامۀ ایرج افشار، مهرنامه، شماره  .68

 .1387، اسفند 183اهنامۀ نجوم، شمارۀ نجوم قدیم چیست؟، م .69

 .1387، آبان 79؛ شماره 1387، مرداد 78فصلنامه نگاه نو، شماره  .70

 .1385، بهار و تابستان 43سیره تحول روشهای ترجمه شعر در ایران، فصلنامه مترجم، شماره  .71
 

 

 

 مقاالت ترجمه شده

 .58 – 56، ص 1386، فروردین  1فت، ش تاریخ علم اسالمی/رشدی راشد، اطالعات حکمت و معر .1

 – 2، ص 16، شماره 1362مهندسی مکانیک در میان مسلمانان/دونالد ر.هیل، نشر دانش، خرداد و تیر  .2

15. 

 .62تا  60، ص 26، شماره 1363سفر داوران/باربارا ریت، نشر دانش، بهمن و اسفند  .3

تا  36، ص 38، شماره 1365دانش، بهمن و اسفند  فن چاپ پیش از گوتنبرگ/دانیل جی. بورستین، نشر .4

43. 

تا  16، ص 51، شماره 1368ایرانشناسی در لهستان/آناکراسنو ولسکا، نشر دانش، فروردین و اردیبهشت  .5

26. 

، 63شماره  - 1370او/دوین جی استوارت، نشر دانش، فروردین و اردیبهشت « کشکول»شیخ بهائی و  .6

 .47تا  44ص 

 .30تا  18، ص 1شماره  - 1381ل/ تأملی در معنای بیتی از حافظ، نشر دانش، سال نوزدهم، بهار جام عد .7

، ص 1شماره  - 1386تاریخ علم اسالمی/رشدی راشد، اطالعات حکمت و معرفت، سال دوم، فروردین  .8

 .58تا  56

، 1354و پنجم، اسفند  ماه پس از آپولو/ریچارد لویس، آموزش و پرورش )تعلیم و تربیت(، دوره چهل .9

 .384تا  378ص   ،6شماره 

، 1355ساعتهای زیستی/جی جی ویترو، آموزش و پرورش )تعلیم و تربیت(، دوره چهل و ششم، آذر  .10

 .161تا  149، ص 3شماره 

، ص 134شماره  - 1354فرهنگ چیست؟/گیتانوسالوه مینی، آموزش و پرورش )تعلیم و تربیت(، آذر  .11

 .187تا  177

 


